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Sammendrag 
Her kommer sammendraget 

Av Innherredsbyens mål, strategier og føringer. 

Tekst, bilder, grafer osv. settes inn etter behov. 

Bakgrunnsfargen i sammendraget er annerledes enn resten av dokumentet slik at det skiller seg ut. Det kan enten 

fikses i formateringa til slutt, eller jukses til som her, ved å lime inn en svær firkant med rett farge som legges bak 

teksten. Sluttresultatet blir det samme. 

  



Mer sammendragsgreier her. 

Lindseth har laget ikonene under til oss. Kan bruker der de passer. De kan lage flere, om trengs og kan gjøres om i 

ulike farger. 
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1 Visjon og mål 

1.1 Visjon 

«Innherredsbyen – sammen for attraktivitet og grønne reiser». 

Innherredsbyen er Trøndelags nest største byregion. I kommunene, Steinkjer, Verdal, Levanger, Frosta, Inderøy og 
Snåsa, bor det over 71.000 innbyggere pr.1.1.2020. Regionen er i vekst og ifølge befolkningsprognosen forventes 
ca. 10% vekst fram mot 2040.  
 
Innherredsregionen fungerer i dag som et felles bolig- og arbeidsmarked med utstrakt pendling mellom de ulike 

kommune. Visjonen har som ambisjon at regionen samlet sett skal bli enda mer konkurransedyktig – og at 

transporten mellom kommunene og internt i kommunene i større grad skal skje på en klimavennlig måte. 

 

1.2 Mål 

Hovedmål 

Utvikle Innherredsbyen til en konkurransedyktig, attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion. 

✓ Innherredsbyen skal utvikles til et mer attraktivt og funksjonelt arbeidsmarked. 

✓ Bedre samordning av areal- og transportutviklinga i regionen skal knytte Innherredskommunene tettere 

sammen med hverandre og med resten av Trøndelag. 

✓ By- og tettsteder utvikles til kompakte og levende sentrumsområder. 

✓ Sentrene har gode knutepunkt som sikrer enkle overganger og sammenhengende transportkjeder. Sykling, 

gange og kollektivtransport gis konkurransefortrinn.  

✓ Regionen når nasjonale og regionale klima-, transport- og arealmål 

 

Effektmål 

✓ Regionen oppnår større gjennomslag for regionens samferdselsprioriteringer. 

✓ Mer samordnet areal – og transportutvikling i regionen 

Prosessmål 

✓ Ny kunnskap og kunnskapsdeling skal gi alle parter i prosjektet økt kompetanse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leserveiledning: Kapittel 1 er tenkt å være kort og rett på sak om visjon og mål for prosjektet og om 

Innherredsbyen som utviklingsarena. Tekst i stor grad sammenfallende med vedtatt Prosjektplan. 
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(Figuren må gjøres lesbar!) 
 

 

1.3 Innherredsbyen i en større sammenheng 

Arbeidet er forankret i både nasjonale og regionale føringer. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- 

og transportplanlegging (SPR-BATP) fra 2014 poengterer viktigheten av å se arealbruk og transportløsninger i 

sammenheng. Nasjonale forventninger til fylkeskommunene og kommunene, vedtatt 14. mai 2019, vier mye plass 

til bærekraftig areal- og transportplanlegging. Mens forventningene fra 2015 var mest opptatt av nullvekstmål i 

storbyene gjelder de nye forventningene bærekraftig utvikling av byer og tettsteder generelt. Regjeringen 

understreker også betydningen av regionale og interkommunale samfunns- og arealplaner for å avklare spørsmål 

som går på tvers av kommunegrenser. 

Prosjektet Innherredsbyen er forankret i Trøndelagsplanen, fylkeskommunens samferdselsstrategi og 

mobilitetsstrategi. Areal- og transportplanlegging vil inngå som et eget kapittel i Regional plan for arealbruk (RPA) 

i Trøndelag, som er under utarbeidelse. Strategien for Innherredsbyen vil på samme måte som føringene i IKAP2 

og Byvekstavtalen for Trondheimsregionen, bli førende for innholdet i RPA. Det planlegges store 

infrastrukturprosjekter i regionen og det er derfor viktig å samordne aktørene slik at alle bidrar til en best mulig 

bolig-, nærings- og arbeidslivsutvikling i Innherredsregionen. 

En mulighet for ytterligere utvikling er å koble Innherredsregionens infrastruktur enda tettere til 
Trondheimsregionen. En kraftfull satsning både på en sikker rask og miljøvennlig bane og ny, trafikksikker 
vegforbindelse, vil bidra til et enda bedre arbeidsmarked. En slik satsning vil være svært positivt for den videre 
utviklingen av Innherred som en samlet region i vekst. 

 
 
Statlige føringer og mål 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging har bl.a. følgende mål: 
 

✓ Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
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ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle 
bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, 
miljø og livskvalitet. 

 
✓ Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere 

transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. 
 

✓ Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, 
med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene. 
 

Areal- og transportstrategi for Innherredsbyen innebærer at ovennevnte og andre nasjonale mål og føringer for 
areal- og transportplanlegging og klima gis en konkretisering og regional tilpasning. Dette vil kunne gi 
Innherredsbyen økt gjennomføringskraft samtidig som antallet konfliktsaker i arealpolitikken reduseres og 
næringslivet får større forutsigbarhet i lokaliseringssaker. 

 

Nærmere om klimautfordringen 

Areal- og transportstrategien er ikke en «klimaplan», men en strategi for å omstille samfunnet til et 

lavutslippssamfunn. Strategiene er avgrenset til areal- og transportområdet og tilpasset den nasjonale politikken 

på dette området. Strategien støtter opp under klimaarbeidet i Trøndelag, hvor det å legge til rette for 

bærekraftige areal- og transportløsninger er sentralt. 

Klimautfordringen er i dag den viktigste utfordringen det globale samfunnet står overfor. Det langsiktige målet er 

at konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren skal stabiliseres på et nivå som forhindrer en farlig og negativ 

menneskeskapt påvirkning på klimasystemet. Dette målet har blitt konkretisert gjennom Parisavtalen (desember 

2015). Norge har forpliktet seg til 40 % reduksjon av klimagassutslippene innen 2030 sammenlignet med 1990-

nivået. 

Å operasjonalisere dette globale målet til strategier og tiltak for areal- og transportpolitikken i Innherredsbyen 

innebærer at arealer må utnyttes mer bærekraftig og transporten må bli mer klimavennlig. Dette er vektlagt i 

utformingen av strategiene. 

 

M99
 

 
Dette er en måltekst 
Hvis vi skal liste opp mål for ulike tema litt som i BATP Oslo/Akershus 

 

S89
 

 
Dette er en strategitekst 
Strategier kan ha en annen farge enn mål – fritt valg hvilke 

 

H79
 

 
Dette er en handling – eller noe å være OBS på 
Derfor er den rød 

 

 
Uthevingsbokser 
 

 
Kan også være 

 
I ulike farger 
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De kan også dekke en hel side 
 

 

 
 

2 Utfordringer og muligheter 

Innherredsbyen har både kvaliteter som areal- og transportpolitikken kan bygge videre på og utfordringer som det 

bør tas tak i.  

 

Gjennom dialogsamlinger i Innherredsbyen er følgende tema belyst: 

1.     Hva kjennetegner Innherredsbyens bolig- og arbeidsmarked i dag? 

2.     Hva er de beste kvalitetene med Innherredsbyen som bosted? 

3.     Hva oppleves å være de største utfordringene for Innherredsbyen? 

4.     Hvordan kan byene og tettstedene på Innherred bli mer attraktive? 

5.     Hvordan kan bolig- og arbeidsmarkedet bli enda mer funksjonelt? 

6.     Hva er de største utfordringene knyttet til samarbeid og samhandling i dag? 

7.     Hva trenger vi mer kunnskap om fremover? 

8.     Hvordan kan vi lykkes med å bruke prosjektet Innherredsbyen til å skape en arena for bedre samhandling 

innenfor areal- og transportutvikling på Innherred? 

 

Leserveiledning: Kapittel 2 omhandler utfordringer og muligheter. Skal videreutvikles i takt med at 

kunnskapsgrunnlaget nå ferdigstilles. Så langt er det tatt med funn fra dialogsamling 1, dvs innspill fra aktørene i 

Innherredsbyen. Skal omhandle både kvaliteter som Innherredsbyen kan bygge videre på, og utfordringer som 

Innherredsbyen bør ta tak i.  
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2.1 Hva kjennetegner Innherredsbyens bolig- og arbeidsmarked i 

dag? 

Stikkord: 

• I stor grad et felles bo- og arbeidsmarked 

• Kompletterende bo- og arbeidsmarked 

• Flere sentra man pendler mellom 

• Relativt korte avstander, reisetid omtrent som i Trondheim 

• «Vi kjører bil» -kultur 

• Pendling ofte nødvendig for en i familien 

• Mangel på relevant kollektivtilbud (f eks Kværner Verdal) 

 

 

Nærmere om boligmarkedet… 

• Generelt god tilgang og overkommelige priser. 

• Alle kommuner ønsker barnefamilier; som ønsker enebolig 

• Ønskelig å legge til rette for unge 

• Studenter ønsker gangavstand til studiested 

• Usikkerhet om dagens boligmasse og boligtilbud er tilpasset markedet.  

• Det planlegges fortsatt boligområder som krever bilkjøring til sentrum. 

• Mange like leilighetsbygg i sentrumsnære strøk, fylt opp av godt voksne mennesker. 

• Arealpotensialet i byer og tettsteder er ikke fullt utnyttet. 
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Nærmere om arbeidsmarkedet… 

• Gjennomsnittlig utdanningsnivå, men store forskjeller internt 

• Ulik profil på arbeidsmarkedene i kommunene; helse, industri, administrasjon 

• Verdal; 75% konkurranseutsatt virksomhet 

• For lav tilgang til arbeidskraft 

• Særlig krevende å rekruttere personer med høyere utdanning (jurister, helsearbeidere, ingeniører) – men  

 Innherred kan tilby jobbene 

 

 



7 
 
 

2.2 Hva er de beste kvalitetene med Innherredsbyen som 

bosted?  

Stikkord: 

• Trygghet og gode oppvekstvilkår 

• Mange gode kvaliteter; både bygd og by 

• Mangfoldig kulturtilbud 

• Flotte naturområder; fjord og fjell 

• Kortreist mat 

• Frivilligheten står sterkt 

• Nærhet til storby og verden 

• Godt videregående tilbud 

• Varierte og stabile arbeidsplasser 

• Rimeligere enn Trondheim 

 

 

 

2.3 Hva oppleves å være de største utfordringene for 

Innherredsbyen?  

Stikkord: 

• Spredt utbyggingsmønster – mye bilbruk 

• Lav vekst – i skyggeland fra Trondheim 
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• Mangelfullt kollektivtilbud, Trønderbanen lav frekvens, ikke buss på kveldstid 

• Mangelfull tilrettelegging for å gå og sykle 

• «Alle» har gratis parkering ved jobb 

• Reisevaner; bilen vinner over folkehelse, miljø og stedsutvikling 

• Behov for å stå sammen – bedre koordinering og mer samarbeid 

• Stå sammen om prioriteringer i stedet for å være «egenrådig» 

 

 

 

2.4 Hvordan kan byene og tettstedene på Innherred bli mer 

attraktive?  

Stikkord: 

• Tilbud til ungdommer / parker – i p-plasser 

• Flere sosiale møteplasser – det gode byliv 

• Ordne opp i bakgårder – bedre byrom 

• Urbanisere byene 

• Tettere utvikling ved knutepunktene 

• Fylle tomme lokaler, men hvordan? 

• Mindre biler, sentrumsområder for folk 

• Mer aktiv og levende kveldsby 

• Slutte å ese utover, byene må vokse innover 

• Mer variert boligbebyggelse med kvalitet 
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• Utvikle transporttilbudet 

 

 

2.5 Hvordan kan bolig- og arbeidsmarkedet bli enda mer 

funksjonelt? 

Stikkord: 

• Dyrke de kompetansemiljøene som finnes rundt om i de ulike stedene – ikke konkurrere om de mellom 

 de ulike byene på Innherred. 

• Regionens komplementære arbeidsmarked bør markedsføres/profileres bedre. Man står ikke nok  

 sammen. Arbeidsplasser i en kommune gir arbeidsplassmuligheter for alle rundt også. 

• Det er også behov for felles markedsføring av Innherredsbyen overfor kompetansemiljøene i Trondheim. 

• Trainee-ordningene er viktige for å rekruttere utenfra. 

• Implementere felles kompetansestrategi. 

• Prioritere lærlinger og mobilitet. 

• Utdanne rett kompetanse.  

• Mer samarbeid mellom skoler og næringslivet. 

• Nye næringer kan for eksempel være knyttet til kulturarven. Vi må få fram de skattene vi har for å skape 

 attraktivitet, men også verdiskaping. 

• Opplevelsesnæringer sysselsetter mange og har potensiale for vekst. Nå jobbes det med prosjekt om 

 bærekraftig reiseliv på Innherred. Hvilke muligheter finnes internasjonalt? Hvordan ser vi Innherred i en 

 internasjonal sammenheng? Sør-samisk er en del av kulturarven som er spennende å vise fram. Delta i 

 EU-prosjekter. 

• Ungdommen vil ut i verden. Vi må legge til rette for at de vi og kan komme tilbake. Både med bomiljø og 

 arbeidsmarked som er attraktive. 

• Felles profilering, -muligheter- 
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2.6 Hva er de største utfordringene knyttet til samarbeid og 

samhandling i dag? 

Stikkord: 

• Konkurranse og rivalisering 

• Manglende kommunikasjon 

• Sektorisering og fragmentering – mangel på felles mål 

• Trenger vedre holdninger og mer fokus på fremtidens utfordringer 
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2.7 Hva kjennetegner Innherredsbyens bolig- og arbeidsmarked i 

dag? 

Stikkord: 

• Reisevaner og reisebehov 

• Lokaliserings- og boligpreferanser 

• Hvordan fylle tomme lokaler? 

• Kunnskap om teknologi og miljø 

• Teknologiske muligheter og trender 

• Hva stimulerer til arbeidsplass-vekst og tilgang til arbeidskraft? 

• Endringer i handlemønster 

• Parkeringsbehov 

• Behov for næringsareal av ulike kategorier 

• Framtidas arbeidsliv og framtidas behov for kompetanse. 

 

 

 

2.8 Hva kjennetegner Innherredsbyens bolig- og arbeidsmarked i 

dag? 

Stikkord: 

• Utvikle felles regional tenkning i ny arena 

• Stå sammen for å bli prioritert nasjonalt og fremstå som en attraktiv region 

• Framsnakke hverandre 
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• Etablere nye samarbeidsformer og utvikle konkrete prosjekter sammen – vise synlige resultater av å 

 samarbeide 
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3 Regional areal- og transportstruktur 
 

3.1 Prioriterte byer og tettsteder av regional betydning  

Hensikten med å kartfeste en regional areal- og transportstruktur for Innherredsbyen er å samordne virkemidlene 

innen areal og transport i perioden fram mot 2040, slik at alle aktørene drar i samme retning og får mest mulig 

effekt av satsninger og investeringer. En felles satsning på byer, tettsteder og transporttilbud i regionen skal over 

tid gi positive effekter for den enkelte kommune, for Innherredsbyen som helhet og for Trøndelag. Kartet viser en 

prioritering i et hierarki av steder med ulike roller og transportsystemet som binder dem sammen: 

  

 

 

 

 

Her kommer et strategikart over byer og tettsteder på Innherred med overordnet transportstruktur; veg, bane og båt. 

  

 

 

 

 

Reisevaneundersøkelsen for Innherredsbyen viser at det er innbyggerne som bor nær jernbanestasjoner / 

kollektivknutepunkt som har de mest miljøvennlige reisevanene. Å legge til rette for økt boligbygging og 

arbeidsplasslokalisering i gangavstand fra kollektivknutepunkt kan i tillegg til mer miljøvennlige reiser, også skape 

mer attraktive byer og tettsteder.  

Sterkere byer og tettsteder vil kunne styrke resten av Innherredsbyen og Nord-Trøndelag for øvrig. Det er behov 

for å prioritere framtidig vekst til noen utvalgte regionale byer og tettsteder. Dette vil være til beste for hele 

Innherredsbyen og Nord-Trøndelag. Hver av kommunene vil være tjent med at regionen utvikler noen sterkere byer 

og tettsteder som er attraktive. En slik desentralisert sentralisering vil kunne gi økt tiltrekningskraft for innbyggere, 

arbeidstakere og næringsliv. Dersom Innherredsbyen lykkes med å tiltrekke seg befolkning og næringsliv, vil dette 

samtidig kunne gi nye markedsmuligheter for næringslivet ellers i Nord-Trøndelag og muliggjøre pendlingsbasert 

tilflytting. 

Byer og tettsteder bør ha en viss størrelse for å kunne gi grunnlag for et variert og levedyktig boligrelatert tilbud. 

En by eller et tettsted med over 8-10.000 innbyggere, og som samtidig er et kommunesenter, vil kunne gi et 

tilstrekkelig kundegrunnlag for et godt utviklet lokalt tilbud (Vista Analyse, rapport 2013/05). 

Leserveiledning: Kapittel 3 er tenkt å være et overordet strategikapittel som ser arealbruk og transport i 

sammenheng. Transportsystemet må utvikles i tråd med mål for Innherredsbyen. Samtidig er det viktig at 

arealutvikling skjer på en slik måte at arealbruken støtter opp investeringene i infrastruktur, f eks mht 

jernbaneinvesteringer, knutepunktsutvikling og framtidig bedre togtilbud. Kunnskap fra reisevaneundersøkelsen vil 

benyttes som kunnskapsgrunnlag. 

Tekst i kapittelet må samordnes med tekst i pågående planarbeid om regional arealbruk. 
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Prioriterte byer og tettsteder av regional betydning 

For at Innherredsbyen skal bli en mer konkurransedyktig og bærekraftig region må framtidig arealutvikling i 

sterkere grad samordnes med framtidige investeringer i et transporttilbud som fremmer kollektiv-transport, sykkel 

og gange. Strategien bygger opp under eksisterende by- og tettstedsstruktur:  

• De tre regionale byene Steinkjer, Verdal og Levanger kan med fordel bli sterkere «motorer» for hver sine 

nær-omland. Innbyggerne i disse byene har allerede de mest miljøvennlige reisevanene i Innherrredsbyen og vekst 

her vil kunne bidra til at en større andel av innbyggerne i regionen vil kunne gå, sykle eller reise kollektivt. 

• Andre steder i Innherredsbyen (må defineres nærmere) har potensial for å kunne videreutvikles som 

attraktive tettsteder.  

Særlig vil tettsteder langs Trønderbanen kunne få et langt bedre togtilbud gjennom investeringer i jernbanenettet, 

som igjen vil bidra til videreutvikling av disse stedene.  

For at flest mulig skal kunne gå, sykle eller reise kollektivt til arbeidsplassen bør framtidig lokalisering av 

arbeidsplassintensive virksomheter (bl.a. kontorvirksomheter) lokaliseres nær kollektivknutepunktene i disse 

prioriterte byene og tettstedene. 

 

Prinsipper for videreutvikling av transportsystemet 

Dette innebærer å tydeliggjøre hvilke transportforbindelser som er viktig for å bygge opp om de prioriterte byene 

og tettstedene og som skal styrkes over tid. 2040 er et relativt kort tidsperspektiv når det gjelder store 

infrastrukturtiltak. Hovedprinsippet er derfor å utnytte dagens og planlagt infrastruktur best mulig. Samtidig må 

det gjøres tiltak i byer og tettsteder som bidrar til å øke andelen gange, sykling, kollektivtransport og bedre 

bykvalitet. Jernbanen er og bør fortsatt være det viktigste strukturerende elementet for utbyggingsmønsteret.  

For å bygge opp om den regionale areal- og transportstrukturen, må ulike transportformer med ulike egenskaper 

som gange, sykkel, buss, tog, båt og bil spille sammen i et system der transportformene supplerer hverandre og 

binder regionen sammen. De regionale byene og arbeidsplasskonsentrasjoner med et regionalt nedslagsfelt må 

knyttes sammen med sterke regionale kollektivforbindelser. Jernbanen har hatt en viktig rolle i utviklingen av de 

regionale byene, og skal være et bærende element i bystrukturen også i framtiden. Kollektivnettverket i 

byområdene må videreutvikles med mange reisemuligheter. Forbindelsene mellom byene og tettstedene må 

styrkes, særlig når det gjelder kollektivtransport.  

  

Regionsentre: Steinkjer, Verdal og Levanger 

NB – endre slik at det er samsvar mellom begrep i RPA  

De regionale byene er pekt ut på bakgrunn av at de har størst potensial for å utvikles som levende bymiljøer med 

høy bokvalitet og et bredt tilbud innen arbeidsplasser, handel, service, bevertning, offentlige tjenester, kultur med 

mer. De er samtidig regionsentre i sine omland, det vil si at folk reiser dit fra omlandet både for arbeidsplasser og 

andre tilbud.  

  

Omtale av Steinkjer…. 

  

Omtale av Verdal…. 

  

Omtale av Levanger…. 
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3.2  Gode og stabile lokalsamfunn skal opprettholdes også 

utenfor prioriterte byer og tettsteder 

Lokale vekstområder må prioriteres av den enkelte kommune 

Det framgår ikke av den regionale areal- og transportstrukturen hvordan lokale vekstområder skal utvikles i 

Innherredsbyen. Men, det vil ikke være mulig å få tilstrekkelig antall innbyggere og arbeidsplasser mange steder 

samtidig – til det er forventet vekst i Innherredsbyen for liten. En prioritering av vekst til et begrenset antall steder 

er altså nødvendig. Det er naturlig å prioritere kommunesentre, men også noen få andre steder kan være aktuelle 

som ledd i kommunale prioriteringer. Den enkelte kommune må derfor med utgangspunkt i Innherredsbyenes mål 

om konkurransekraft og bærekraft, avklare hva det betyr for fastsetting av lokal senterstruktur i kommuneplanen.  

Det er ikke lagt opp til at vekst skal omfordeles mellom kommunene i Innherredsbyen, men at veksten skal skje 

mer konsentrert i hver kommune. Dette legger grunnlag for bedre lokale tilbud av handel, tjenester, kultur- og 

fritidstilbud, og dermed flere lokale arbeidsplasser. Flere kan gå og sykle til daglige gjøremål, noe som igjen gir en 

enklere hverdag og bedre folkehelse. Flere folk gir grunnlag for bedre kollektivtilbud, og bedre tilgjengelighet for 

alle. 

For å understøtte et handels- og tjenestetilbud som er godt nok til å dekke daglige behov, kreves et visst 

befolkningsgrunnlag. Som nevnt kan en slik «kritisk masse» være i størrelsesorden 8-10.000 innbyggere. De fleste 

lokale tettstedene i Innherredsbyen ligger godt under dette nivået, men det sier noe om at befolkningsveksten er 

en begrenset ressurs som bør utnyttes godt.   

Også lokale vekstområder bør utvikles konsentrert, og i tråd med areal- og transportstrategiene i kapittel 4 og 5. 

Dersom veksten kommer på riktig måte vil den kunne bidra til mer attraktive og levende tettsteder som fungerer 

som sentrum for hele kommunen eller et større geografisk omland. 

  

Mindre tettsteder med stabile og gode nærmiljø er også en positiv ressurs 

Mindre tettsteder med stabile og gode nærmiljø er en svært positiv ressurs for Innherredsbyen. Det gir de som 

ønsker det muligheten til å velge en annen type bomiljø enn det byene og de større tettstedene kan tilby. 

Nærservice, turisme, landbruks- og andre stedsrelaterte næringer tilfører også de mindre tettstedene viktige 

samlingspunkt og arbeidsplasser. 

Der det allerede eksisterer boligområder eller mindre tettsteder er det viktig å opprettholde gode bomiljø eller 

bedre bomiljøet dersom det er behov for det. Ny boligvekst bør begrenses til det som er nødvendig for å oppnå 

dette. Det kan for eksempel være ønskelig å legge til rette for noe utbygging for å utnytte eksisterende sosial- og 

teknisk infrastruktur eller for å unngå lokal befolkningsnedgang. Utvikling utenfor prioriterte vekstområder bør 

skje innenfor allerede etablerte byggeområder, og det bør også her legges til rette for en utvikling som bygger opp 

under kollektivtransport, sykkel og gange. 

En mer konsentrert utvikling i de prioriterte vekstområdene innebærer lavere boligvekst andre steder, men må ikke 

nødvendigvis bety nedgang i folketall i de mindre tettstedene og bygdene. Utbygging i prioriterte byer og 

tettsteder i nærheten, som møter lokal etterspørsel etter leiligheter, kan indirekte bidra til å opprettholde 

befolkningen i de mindre tettstedene. Ved flytting frigjøres eneboliger og småhus for barnefamilier, og 

eksisterende skoler og barnehager får påfyll av flere barn. Et forsterket befolkningsgrunnlag og styrket 

sentrumsutvikling i prioriterte tettsteder i naboområdet vil også kunne gi kortere veg til et godt service- og 

tjenestetilbud for bosatte i de mindre bygdene. 

  

Omtale av lokale kommunesentre og andre tettsteder…. 

Omtale av andre prioriterte tettsteder i Innherredsbyen…. 

Lokalsentre: Snåsa, Straumen, Frosta, Malm, Skogn, Åsen 

Grendesentre::24 stk… 
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4 Arealstrategier 
Tekst 

 

4.1 Attraktiv by- og tettstedsutvikling 

Tekst 

 

4.2 Boligutvikling 

Tekst 

 

4.3 Næringsvekst og -lokalisering 

Tekst 

 

4.4 Handel og service 

Tekst 

 

4.5 Grøntstruktur 

- Skog 

- Landbruk 

- Sjø 

- Innsjø 

- Hage 

- Parker og offentlige grøntarealer 

- Nasjonalpark 

 

 

Hvordan er grøntstrukturen sammenknyttet? 

Finns det også i tettstedene sammenhengende grønnstrukturer? 

Hva er med kvaliteten av grønnstrukturen? (Jordkvalitet, gamle industriområder, vernete områder, 

biologisk mangfold, Plantesamfunn/habitat/biotoper (djur (sjø og til land), insekter, planter, 

bakterier/mikroorganismer) 

Produksjon av kalt luft, kaltluftkilder, skyggelegging (spesielt i tettsteder/landsbygder) – mikroklima! 

(støv, støy, lys forurensning) 

 

 

  

Leserveiledning: Kapittel 4 vil ta for seg flere deltema innen arealbruk. Er ikke skrevet ennå. 
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5 Transportstrategier 
 

 

5.1 Helhetlig og bærekraftig transportsystem 

Tekst 

 

5.2 Jernbane og togtilbud 

Tekst 

 

5.3 Hovedvegnett 

Trønderbanen 

E6 

 

5.4 Buss, båt og øvrig mobilitetstilbud 

Hurtigbåt, lavutslippsbåt 

Bestillingstransport 

 

5.5 Sykkel og gange 

Sykkeltellinger 

G/S-veier 

El-sykkel (Levanger …) 

Sykkelparkering 

Gangbroer 

 

5.6 Parkering 

Parkeringstilåtelser 

Parkeringsforbud, tidsbegrensing i bysentre, avgift (muligens også å samle poeng for å få rabatt seinere), 

fluktuasjon 

Bruk av plass for parkering (størrelse), plassering: er det på feil plass? 

Leserveiledning: Kapittel 5 vil ta for seg flere deltema innen transport. Er ikke skrevet ennå. 
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Parkeringshus 

5.7 Godstransport 

Tekst 
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6 Gjennomføring av strategien 
 

 

6.1 Handlingsprogram 

Tekst 

 

6.2 Forpliktende samarbeidsavtale 

Tekst 

 
 

  

Leserveiledning: Kapittel 6 vil ta for seg tiltak som skal gjennomføres som en oppfølging av strategien i et 

handingsprogram og gjennom videre forpliktende samarbeid. Innherredsbyen som utviklingsarena vil derfor bestå 

etter at prosjektet med å utvikle en areal- og transportstrategi er ferdig i 2021. 
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